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Slovo starosty:   

 

Vážení spoluobčané, milí přátelé, 
tak a jsou tady Vánoce, čas uběhl jako voda a po roce opět Vánoce. Ty loňské už dávno 
odnesl čas a na nás čekají ty letošní, každé krásné, neopakovatelné se svým kouzlem a 
klidem. Doufám, že to vánoční kouzlo bude působit jako každý rok. Nenecháme si vánoční 
svátky zkazit ani Koronavirem, ani ničím jiným. Jsou Vánoce, tak si je pořádně užijme, 
protože čas běží jako voda. 
Počasí už prostě bylo v listopadu podzimní, brzo tma, dlouhé večery, krátké dny, ale už 

před začátkem svátků vánočních se to začne lámat a dny se budou pomalu, pomaličku prodlužovat. 
V pátek 19.11.2021 se podzim přihlásil už se svým uplakaným počasím, kdy od noci začalo pršet. V noci 
z úterý na středu 24.11.2021 bylo k ránu skoro mínus 5 stupňů celsia. A pak to přišlo, v pátek 26.11.2021 
začalo dopoledne jemně sněžit, ovšem hustota sněžení se zvětšovala a do noci napadlo skoro 15 cm 
sněhu. S tím přišla i porucha na vedení vysokého napětí a celá obec byla dvanáct hodin bez elektřiny. 
Podobně na tom byly i okolní obce. V neděli 28.11.2021 pak odpoledne přišlo další husté sněžení. Naši 
zaměstnanci vynaložili všechny síly k tomu, aby naše komunikace a chodníky byly schůdné a sjízdné a 
stejně se to některým nelíbilo… Přesto celou situaci zvládli na výbornou. Je to po dlouhé době, kdy sníh 
napadl na konci listopadu a určitě nás všechny překvapil, nakonec i krásně. Další počasí bylo už zimní, 
v noci a ráno mrazíky, přes den teploty kolem nuly. Další sníh pak přišel ve čtvrtek 9.12.2021, už ho nebylo 
tolik, ale přesto jsme se u odhrnování určitě zahřáli. Na stříbrnou neděli pak přišel i silný mráz a večer bylo 
mínus osm stupňů. V týdnu před poslední adventní nedělí přišlo oteplení, teploty se i v noci drželi nad 
nulou a všechen sníh se rozpustil, tak to vypadá, že Vánoce budeme mít opět bez sněhu. 
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    Ještě se vrátím k minulému zpravodaji, kde nám sdružení Sázíme stromy z.ú., společně s Drogerií 
market s.r.o. a Exotoxa Opava vysadili na našem katastru 25 vzrostlých stromů na polní cestě směrem na 
Rohov za památníkem na Křanovské. Podíleli se na tom i zaměstnanci obce, kteří tak společně 
s jmenovanými vysadili v letošním roce na našem katastru skoro sto stromků, dosadily se stromky do 
chybějících výsadeb - nahradily se uschlé stromky. Také se různě přesazovalo, tak aby výsadba dávala 
smysl a byla ku prospěchu věci. Samozřejmě se na tom podíleli i někteří naši spoluobčané a také myslivci. 
Všem kteří se jakkoliv podíleli na údržbě, úklidu nebo výsadbě zeleně v naší obci tímto děkuji. 
     V pátek 12.11.2021 si naše ZŠ a MŠ připravila Strašidýlkový průvod po naší obci. Na děti čekali různá 
překvapení a soutěže, takže se snad zapomněly i bát. Pro 
děti i rodiče to byl určitě večer plný zábavy. Více se dovíte 
uvnitř našeho zpravodaje.  

V pátek 26.11.2021 jsme v parku rozsvítili naše vánoční 
stromy, večer přišel sníh a byla první adventní neděle. 
Krásně se nám to všechno sešlo. Stromky s osvětlením pod 
nánosem sněhu krásně svítí a předvánoční atmosféra je 
tady. Bohužel jsme museli kvůli protiepidemickým opatřením 
zrušit letošní setkání seniorů. Je to i pro jejich bezpečí a 
zdraví. Přesto každý senior dostane od nás vánoční dárek až 
domů. 

V sobotu 27.11.2021 se na Náměstí konal sběr 
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. I tentokrát se 
nasbíral velký počet odpadů. Je samozřejmě lepší, když odpad skončí na skládce, než aby ležel někde 
v příkopě. Děkujeme Vám za to, že třídíte odpad. Jelikož se změnil zákon o odpadech, bude to chtít ještě 
více třídit odpad. Již v letošním roce se počítá na každého z nás, tedy na hlavu - 200 kg odpadu, za který 
platíme 500,- Kč za tunu za uložení na skládku, za další tuny už pak platíme za uložení 800,- Kč. 
V letošním roce jsme tak platili za deset měsíců po 500,- Kč za tunu a za poslední dva měsíce už 800,- Kč 
za tunu uloženého odpadu na skládku. Tyto částky se teď budou každý rok pohybovat. V roce 2022 bude 
uložení 190 kg na hlavu za 500,- Kč a zbytek za 900,- Kč. V roce 2023 to bude 180 kg za 500,- Kč a zbytek 
za 1000,- Kč a v dalším roce zase o 10 kg méně na hlavu a o 250,- Kč více za uložení na skládku, viz 
tabulka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mezi povinnostmi obcí je v novém zákoně o odpadech také požadavek na splnění cíle pro odděleně 
soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tzv. vytříděné odpady. 
Rok 2025 a následujících alespoň 60 %; 
Rok 2030 a následujících alespoň 65 %; 
Rok 2035 a následujících alespoň 70 % z celkového množství komunálního odpadu produkovaného obcí 
v daném roce. Takže se do budoucna máme na co těšit, sice je správné, že se má odpad třídit, ale 
uvidíme, jak to všichni dohromady splníme. V poplatku za popelnice na rok 2022 se už také promítlo 
zdražení služeb a za odpady si připlatíme o 50,- Kč na osobu. Viz ceník odpadů v tomto zpravodaji a 
stanoviště odpadních nádob. Zdražování se nás vůbec dotkne v roce 2022 a to asi všude - energie, voda, 
odpady, zboží, prostě ve všech směrech. 

 
                                                                                                                                                                                               pokračování na str. 3 
 
 

Rok Rec. sleva 
(kg/ob) 

Poplatek 
(Kč/t) 

2021 200 800 

2022 190 900 

2023 180 1000 

2024 170 1250 

2025 160 1500 

2026 150 1600 

2027 140 1700 

2028 130 1800 

2029 120 1850 
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Také ukončujeme odvoz stavební sutě na naši bývalou skládku. Část skládky je již rekultivovaná a jsou 
tam vysázeny stromy a keře. Stavební odpad již bude muset každý likvidovat sám za sebe, nejlépe a 
nejblíž je GYPSTREND s.r.o. Kobeřice tel. 553687208. Na bývalou skládku se bude již vozit jen zemina a 
začne se s další rekultivací. 

Na úřadě jsme měli poslední letošní zastupitelstvo, kde se schválily vyhlášky na odpady, rozpočet obce 
na rok 2022 a v závěru roku se podávají žádosti o dotace na příští rok. A to hlavně na opravu druhé části 
místní komunikace ul. Na Angru a také aspoň jeden chodník na této ulici. Vše záleží, jak budeme úspěšní 
se žádostmi o dotace. Na Obecní úřad by měl v lednu 2022 dorazit nový nábytek pro zasedací místnost -  
to znamená 52 židlí a stoly a také nový pult, včetně obložení na zadní zdi, kterou nám dotuje MAS 
Hlučínsko. Zasedací místnost už naši zaměstnanci vymalovali a položili zde i nový koberec. Na jaře 
příštího roku budou v obci a jejím blízkém okolí nainstalovány další tři nová posezení u cyklotras a dobíjecí 
stanice na elektrokola, a to u SPORTBARU na hřišti. Tato společná akce se uskuteční díky Sdružení obcí 
Hlučínska, dotovaná Moravskoslezským krajem. 

Vánoce se neúprosně blíží a také konec roku. Dětem přeji krásné prázdniny, 
snad počasí dá a bude sníh - nebo led, aby si mohly užít zimních radovánek. Pod 
stromečkem krásné dárky a hlavně, ať nás stále doprovází mír, víra, láska a 
naděje. Přeji nám všem požehnané Vánoce a hlavně zdraví, aby nás boj proti 
koronavirové infekci nerozděloval, ale spojoval a do nového roku 2022 jen to 
dobré! 

  
                                                                                                                                                           Petr Halfar starosta  
 

⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫ 

 
Důležitá telefonní čísla: 

150  hasičský záchranný sbor 
          155  zdravotnická záchranná služba 

                                                                      158  Policie ČR 
                         112 Jednotné evropské číslo tísňového volání 

               Hlášení poruch Elektřiny    800 850 860 
   Hlášení poruch plynu         1239 

               SMVAK poruchová služba 800 292 300 
 

⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫ 

 

 
 

  
     
 
                         ▲ Výsadba nových stromů 
 
                        
  ◄ Podzim v Sudicích 
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Poděkování spoluobčanům, spolkům, organizacím a podnikatelům 
 
Jako v každém zpravodaji, chci na těchto místech poděkovat všem, kteří nám byli jakkoliv 
nápomocni v naší práci, i jakýmkoliv oznámením, že někde nesvítí světlo, nehraje rozhlas, teče 
voda nebo neteče atd. Všem, kteří opět neváhali a přiložili ruku k dílu, za jejich pomoc moc 
děkujeme! 
 

Spoluobčanům 
- za zametání, úklid chodníků a cest, odklízení sněhu 
- za hlášení poruch na obecním majetku (veřejné osvětlení, chodníky, kanalizace…) 
- SDH za výjezdy k mimořádným událostem, za brigády, cvičení, školení, vinobraní  
- všem spoluobčanům za třídění odpadů 
- TJ Sokol Sudice za brigády, úklid a péči o areál, fotbalové zápasy 
- Střeleckému klubu za péči o areál a jeho zvelebování 
- myslivcům za péči o zeleň a zvěř, brigády 
- seniorkám za konání společných posezení  
- Sdružení STROM za akce pro děti,  
- vedení ZŠ a zaměstnancům školy za práci a aktivity v MŠ a ZŠ a zvelebování areálu školy, spolupráce na 

projektech a zvládání výuky v době pandemie 
- Všem, kteří nám pomáhají v boji proti Coronaviru a dodržování hygienických zásad 

Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci akcí v obci a které jsem tady neuvedl, děkuji všem spoluobčanům za 
účast na akcích pořádaných obcí a organizacemi a děkuji i zaměstnancům OÚ za jejich pomoc při organizování akcí 
OÚ, stejně tak zastupitelům obce za pomoc při řízení obce.  
                                                Petr Halfar, starosta 
 
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫ 

 

Akce na další období:  
- máme v plánu pár akcí, ale uvidíme, jaká bude epidemiologická situace 

    
Neděle 30.12.2021 - Předsilvestrovský fotbal – hřiště TJ Sokol Sudice v 10:00 hod. ženatí proti svobodným, pořádá  

TJ Sokol Sudice  

 
Upozornění pro všechny návštěvníky akcí obce Sudice, jejich složek, spolků či ZŠ a MŠ Sudice: 
Akce mohou být dokumentovány, pro případné budoucí prezentace obce. 
 

 

⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫ 
 

Fotbalové okénko  
 

1 FC Dolní Benešov B 11 9 2 0 46:12 29 0 

2 TJ Sokol Bělá 11 6 3 2 35:16 21 0 

3 FK Darkovičky B 11 6 3 2 30:17 21 0 

4 FK Bolatice B 11 6 2 3 35:31 20 0 

5 TJ Sokol Kobeřice B 11 6 2 3 25:25 20 0 

6 SK Meteor Strahovice B 11 5 2 4 24:24 17 0 

7 TJ Sokol Štěpánkovice B 11 2 5 4 19:28 11 0 

8 TJ Sokol Šilheřovice B 11 3 1 7 29:42 10 0 

9 TJ Sokol Hať B 11 2 3 6 16:30 9 0 

10 TJ Sokol Sudice 11 1 5 5 23:32 8 0 

11 TJ Sokol Kozmice B 11 2 2 7 19:29 8 0 

12 TJ Sokol Hněvošice 11 2 2 7 21:36 8 0 

 

 

 

 

 

 

https://fotbalunas.cz/tym/4635/
https://fotbalunas.cz/tym/2380/
https://fotbalunas.cz/tym/2350/
https://fotbalunas.cz/tym/2328/
https://fotbalunas.cz/tym/2373/
https://fotbalunas.cz/tym/2324/
https://fotbalunas.cz/tym/2327/
https://fotbalunas.cz/tym/4874/
https://fotbalunas.cz/tym/2355/
https://fotbalunas.cz/tym/2332/
https://fotbalunas.cz/tym/4812/
https://fotbalunas.cz/tym/2374/


Sudický zpravodaj                      Str. 5 
 

                           

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2022 
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti SmVaK a.s. Ostrava byly v souladu s platnou legislativou schváleny 
nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2022 takto: 
 
Voda pitná (vodné)      50,50 Kč/m3  (vč. 10 % DPH) 
Voda odvedená (stočné)        44,87 Kč/m3  (vč. 10  % DPH) 
Celkem            95,37 Kč/m3  (vč. 10 % DPH)    (cena v roce 2021 – 90,40 Kč) 
 
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2021, popř. bude postupováno 
dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.                                                       SmVaK a.s. Ostrava 

 
ODPADY V ROCE 2022 - k datu vydání zpravodaje byla schválena výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 620,- Kč/osobu. 
Poplatky můžete zaplatit přímo na účet, kde č. účtu je 1649306359/0800, Česká spořitelna, a.s., variabilní symbol  1340(č.p.), 
příklad – dům s č.p. 20 – 134020 (najdete i ve formuláři) nebo v pokladně OÚ 

FORMULÁŘ K ÚHRADĚ MÍSTNÍHO POPLATKU !!! 
Každý občan, který přijde platit místní poplatek za odpady, musí vyplnit přihlašovací formulář, za koho platí. Proto Vám 
tento formulář přikládáme ke zpravodaji, abyste si ho v klidu mohli doma vyplnit. Kdo bude platit převodem z účtu, může 
formulář hodit do schránky na OÚ. Poplatky za odpady budeme vybírat od 15. ledna 2022.      
 
Poplatek za psa můžete rovněž zaplatit převodem na účet obce, VS – 1341(č.p.)                                                      
Rok 2022 – poplatek za psa činí 100,- Kč (osoby starší 65 let 70,- Kč),  
za každého dalšího 250,- Kč (osoby starší 65 let 200,- Kč).       
                                                            -oú-                                                                                                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

Ceník odpadů a stanoviště sběrných nádob najdete na webových stránkách obce: 

https://www.obecsudice.cz/samosprava/odpady/ 

Zde naleznete v roce 2022 i nový svozový kalendář po dodání od f. Marius Pedersen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.obecsudice.cz/samosprava/odpady/
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Letošní podzimní setkání starostů Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ se neslo zejména 

v duchu komunitního plánování sociálních služeb 
 

K podzimu již tradičně patří konání zasedání Sněmu starostů Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ. Nejinak tomu bylo 

také letos. V pořadí sedmé zasedání se konalo ve čtvrtek  

21. října 2021, tentokrát v prostorech budovy nového obecního úřadu v Chuchelné. 
 

Na programu bylo hned několik důležitých bodů, kterým se starostky a starostové 14 členských obcí mikroregionu Hlučínska-západ věnovali. 

Jedním z nich určitě bylo závěrečné zhodnocení projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, známého 

více jako „Centra společných služeb (CSS)“ Svazu měst a obcí České republiky, do něhož jsme se zapojili v polovině roku 2016 a který po více 

jak 5 letech dospěl ke svému závěru. Právě díky Centru společných služeb se povedlo výrazně nastartovat činnost 

mikroregionu – ať už v oblasti odborného poradenství obcím, krizového řízení, vzdělávacích aktivit, ale i pomoci 

občanům. Projekt je sice u konce, fungování mikroregionu však bude pokračovat dále stejným způsobem, jak jsme 

zvyklí, protože se ukázal jeho jasný přínos nejen pro obce. 

 
Hlavním tématem zasedání bylo společné komunitní plánování sociálních služeb a návazných aktivit v mikroregionu Hlučínska-západ. Jde o 

oblast, jejíž důležitost si velmi dobře uvědomujeme. I proto byl v roce 2020 aktualizován „Katalog sociálních služeb“ (portál sociálních služeb 

je dostupný na adrese: http://www.hlucinsko-zapad.cz/portal-socialnich-sluzeb-1/). A na rok 2022 v souvislosti se začátkem fungování nových 

sociálních služeb připravujeme jeho další rozsáhlou aktualizaci. V červnu a červenci 2021 však proběhla velmi důležitá část komunitního plánu, 

a sice mapování situace v obcích. Zajímali jsme se o to, jaké sociální, ale i zdravotní služby jsou v obcích dostupné, co jejich představitelé 

plánují a co by uvítali. Snažili jsme se zjistit, jak život v obcích funguje, jaké v nich mají problémy, ale především, jak se dívají na možnost 

společného plánování a do budoucna i širší spolupráce v oblasti sociálních služeb. Již v průběhu návštěv v obcích jsme se setkali s velmi 

kladnými ohlasy a nyní na zasedání jsme prezentovali všem starostkám a starostům naše konkrétní zjištění. Patří mezi ně především přehled 

plánů jednotlivých obcí, ať už jsou to komunitní centra, denní stacionáře či byty (startovací i byty pro seniory). Velká poptávka je po terénních 

sociálních službách, tedy takových, kdy pracovníci dojíždí za klienty 

domů. Rovněž chybí jakýsi „lokální zastřešující subjekt sociálních služeb 

v mikroregionu“. Naším dlouhodobým cílem je přivést registrovaného 

poskytovatele sociálních služeb na naše území, ovšem takového, který by 

zde zároveň sídlil. Tím by se zlepšila dostupnost sociálních služeb pro 

všechny obyvatele, kteří je potřebují. Víme, je to nelehký úkol. 

 

V mikroregionu dlouhodobě spolupracujeme s Ing. Pavlou Kasášovou, 

která působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí v rámci projektu 

Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, je koordinátorkou pro 

Moravskoslezský kraj. Paní Ing. Kasášová na zasedání vystoupila – její 

příspěvek se věnoval problematice péče o seniory a další závislé osoby 

v domácím prostředí a tomu, jak může nejen obec pečujícím pomoci. 

Zájem být v domácím prostředí, i když přijdou zdravotní komplikace, je 

obzvláště v našem mikroregionu velmi silný. 

Z toho, co chystáme v komunitním plánování v dohledné době, a co 

věříme, že se nám v průběhu roku 2022 podaří uskutečnit, je vlivem 

pandemie odložený den sociálních služeb či setkání klubů seniorů 

z Hlučínska – „SeniorFest“. Připravujeme i zájmové besedy, sportovní aktivity a vzdělávací akce, a to nejen napříč generacemi, ale také napříč 

celým mikroregionem. O jejich konání vás budeme včas informovat a věříme, že vás zaujmeme tak, že se zúčastníte v hojném počtu. 

Připravujeme mapování bezbariérovosti obcí, které budeme provádět ve spolupráci se spolkem Ekvilibro z. s. (v Kravařích již tato aktivita 

započala). Cílem je navrhnout co nejjednodušší řešení k zajištění dostupnosti různých míst v obci. Uveďme praktický přiklad – kaple na zámku 

v Kravařích se stala díky tomuto mapování přístupnou pro osoby na invalidním vozíku. Stačila k tomu pouze vhodně zvolená mobilní plošina. 

Zástupcům mikroregionu jsme letos představili Centrum duševního zdraví v Opavě, které se věnuje osobám s psychickými problémy. Již od 

roku 2020 je v Kravařích zastoupení Eurotopia CZ, o. p. s. Pro všechny zájemce nejen z Kravař, ale celého mikroregionu je tak dostupná služba 

bezplatného poradenského střediska pro osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci (nejen dluhová poradna). Každé pondělí je v budově 

Městského úřadu v Kravařích v provozu kontaktní místo DomA-domácí asistence Kobeřice (je určeno občanům mikroregionu, kteří hledají 

terénní sociální službu nebo se chtějí o této možnosti informovat). 

Na Městském úřadě v Kravařích začala fungovat v rámci odstraňování nejrůznějších bariér „Tichá linka“. Jedná se o službu pro klienty se 

sluchovým postižením. Ve spolupráci s organizaci Tichý svět, o. p. s. bude možné využívat online tlumočení do znakového jazyka nebo textový 

přepis mluvené řeči. 

 

Zaujali jsme vás? Pak určitě sledujte naše webové stránky www.hlucinsko-zapad.cz, kde se s předstihem dozvíte o všem, co připravujeme. 

 

Mgr. David Adamec 

tajemník Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.hlucinsko-zapad.cz/portal-socialnich-sluzeb-1/
http://www.hlucinsko-zapad.cz/
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Okénko naší Základní školy a Mateřské školy Sudice 

 

Zprávy ze školy a ze školky 
 

Rekonstrukce odborných učeben ve škole. 
Stává se již pravidlem, že letní prázdniny jsou obdobím, kdy se škola v Sudicích 
promění ve staveniště. Letos se uskutečnila rekonstrukce odborných učeben 
v přízemí školy – cvičné žákovské kuchyňky s jídelnou a bývalé učebny výtvarné 
výchovy. Stavební úpravy se rozběhly již na začátku července 2021 a realizovala je firma Fichna – Hudeczek a.s.  
Učebny vybavila nábytkem Stolárna Sudice. Všechny práce byly ukončeny v termínu a v průběhu října jsme začali 
v nových učebnách opět vyučovat. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat našemu zřizovateli za podporu při realizaci projektu a jeho dofinancování. Velmi 
si vážíme i našich sponzorů – pana Davida Vaníčka ze Sudic, obce Třebom a obce Rohov, kteří nám přispěli na 
nákup kvalitního indukčního nádobí, každý částkou 5000 Kč. Zároveň chci popřát vyučujícím i jejich žákům, aby se 
jim v   žákovské kuchyňce a nové učebně rukodělných činností dobře pracovalo.  
                                                                                                                                          Mgr. Ivana Kobzová   ředitelka školy 

 
                                                           původní stav                    po rekonstrukci 
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Drakiáda školní družiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Předposlední říjnový týden patřil v Sudicích drakům, tedy těm létajícím, kteří k podzimu neodmyslitelně patří. Venku 
se už pomalu ochlazuje, začíná foukat vítr, a to je vždy ideální počasí pro aktivitu, kterou milují především děti. Ano, 
jedná se o pouštění draků. Ve středu 
odpoledne postupně dorazily na fotbalové 
hřiště za školou desítky dětí. Povětrnostní 
podmínky k létání ten den nebyly zrovna 
ideální, a tak se některým dráčkům 
do vzduchu příliš nechtělo. Jiní dráčci 
vzlétli zase téměř okamžitě. Všichni se 
ovšem snažili, a proto zaslouží pochvalu. 
Děti si drakiádu náramně užily. Výhercům 
gratulujeme a ostatním dětem děkujeme za 
účast. ☺ 
Stupně vítězů: 
1. místo – Šimon Král 
2. místo – Jakub Saidl a Isabel Maliníková 
3. místo – Jan Stříbný 
4. místo – Ellen Stanková a Květoslava 
Hlaváčová 
5. místo – Anna Stříteská                                                                                                              Ester Medková, DiS. 
 

 

⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫ 
 

POMERANČ V DRUŽINĚ  
Oranžová barva je často spojována s radostí ze života. Tuto barvu 
milují společenští lidé, tedy extroverti. My jsme si touto barvou 
v rámci projektu zpříjemnili konec října a začátek listopadu. 
Pozorovali jsme oranžovou barvu ve všech sférách života. 
Oranžová barva – to je příroda, oblečení, ovoce, zelenina, jídlo… 
Do oranžové barvy jsme také sladili naše oblečení a namalovali vše 
oranžové kolem nás. Dokonce jsme si upekli mrkvovo-ořechovou 
bábovku.  
                                                                                                                                                           
Ester Medková, DiS. 

 
 
 
 
 

 
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫ 
 

Strašidýlkový průvod 
 
Za poslechu dětské hudby z místního rozhlasu proběhl 12. 
listopadu v Sudicích Strašidýlkový průvod. Začátek 
průvodu byl zahájen u Hasičské zbrojnice, kde všichni dostali 
mapu se zaznačenými stanovišti. Úkoly plnili po celých 
Sudicích. Děti si na cestu musely svítit svými krásnými 
lucerničkami. Každý, kdo splnil všechny úkoly, dostal malou 
odměnu. Děkujeme všem rodičům a dětem za hojnou účast 
a také všem, kteří nám strašidýlkový průvod pomáhali 
zorganizovat a vykouzlili tak nejeden úsměv na tváři. 
                                                                                                                                                         
Radka Malchárková 

 
 
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫ 
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Halloween aneb… Strašidelná výzdoba   
Tento rok se na naší škole bohužel nemohla uskutečnit velmi oblíbená a tradiční akce „Halloween“ – a to kvůli 
pandemii Covid-19. Žáky to ovšem neodradilo. Devátá třída zorganizovala tzv. „Halloweenskou výzvu“, resp. soutěž 
ve výzdobě tříd. Zadání tedy bylo zcela jasné – co nejoriginálněji a nejstrašidelněji vyzdobit svou třídu. Žáci se 
opravdu snažili, třídy byly krásně nazdobené… Nechyběly ani hororové příšery a umělecky pojaté kostýmy. Bylo 
velice obtížné vybrat vítěznou třídu. Jak už to ale chodí, vítěz může být pouze jeden.  

                                        Mgr. Michal Kunický 

Stupně vítězů: 
1. místo - 7. třída 
2. místo – 6. třída 
3. místo – 5. třída 
         

         
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫ 

 

Malování pro děti  
Ve středu 1. prosince 2021 nás ve škole navštívil známý malíř a ilustrátor knih pro děti Adolf Dudek. Už od prvních 
okamžiků byl velmi zábavný a bavil děti i dospělé. Svým programem „Malování pro děti“ nám představil svou práci, 

ukázal, že kreslit a malovat je snadné a že to zvládne každý.                                                                                                       

K malování postupně vyzýval všechny děti, které s ním namalovaly např. krmítko pro ptáčky, sněhuláka, ale také 
čerta, anděla i Mikuláše. Děti nejen svými výtvarnými dovednostmi, ale hlavně tím, že se celou dobu dobře bavily a 
smály, pomáhaly panu ilustrátorovi spoluvytvářet program, který jsme si všichni společně užili. Na závěr jsme 
nezapomněli ani na společné foto a také musíme dodat, že ani samotný pan Dudek nezapomněl přivézt svého 
maskota – plyšového ptáčka dudka chocholatého.  
                                                                                                                                                           Mgr. Kateřina Hrubá  

 
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫ 

 

Malý mulař  
Ve středu 10. 11. 2021 se žáci 2., 4. a 5. třídy zúčastnili poutavé výukové 
lekce s názvem „Malý mulař“. Prostřednictvím rozmanitých aktivit a s 
pomocí zajímavých předmětů (cihla, náčiní zedníka, skládací model kaple, 
skleněná vitráž), fotografií a pracovních listů se žáci seznámili s postupem 
výroby pálené cihly, s povoláním zedníka (mulaře), s různými typy staveb a 
jejich funkcí. Nakonec si sestavili dřevěný model kaple ve Strahovicích a 
poznali tak tuto stavbu podrobně. Žáky program velmi bavil a všichni se 
s chutí zapojili. Nejvíce je zaujala barevná vitráž, přes kterou krásně 
prosvítalo slunce a vytvářelo barevné efekty. Zajímavý program nám 
krásně zpestřil výuku.  
                                                     Mgr. Kateřina Hrubá a Mgr. Lenka Sniegoňová  
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Tvoříme ze dřeva 
 
5. listopadu v naší školce proběhl program „tvoříme ze dřeva“. Děti si 
vlastnoručně vyzkoušely, jak se vyrábějí hrábě. Nejdříve musely brousit dřevo 
brusným papírem, kolíky na hrábě ostrouhat ořezávátkem, zatlouci kolíky do 
dřeva, a nakonec vše slepit dohromady. A malé hrábě pro šikovné kutily jsou 
hotové. Nadšené a spokojené děti si své výrobky vzaly za odměnu domů.  
    

 

 
     

       
⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫⧫ 

 

MIKULÁŠ VE ŠKOLCE  
 
Během celého týdne se děti připravovaly na příchod Mikuláše, 
čerta a anděla. Vyzdobily si třídu. Vytvořili peklo a také nebe. 
Naučily se spoustu básniček i písniček a netrpělivě čekaly na den, 
kdy nás navštíví jako každý rok čert, anděl a Mikuláš. Když 
konečně dorazili, jaké překvapení pro ně bylo, že všichni v MŠ byli 
převlečeni za anděla nebo čerta. Mikuláš děti pochválil za krásné 
oblečení i pěknou básničku a dal jim nadílku.   
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Okénko naší farnosti 

 

190 let od narození Johannese Bochenka 
 

V letošním roce si připomínáme 190 let od narození hlučínského malíře 
Johannese Bochenka, který se výrazně svým dílem zapsal do historie sudické 
farnosti. U příležitosti výročí narození, uspořádalo Muzeum Hlučínska v Hlučíně 
výstavu Bochenkových obrazů, zapůjčených z různých farností a zachycujících 
jeho život, dílo a vztah k rodné zemi.  
Také v Sudicích byla v neděli 28.11.2021 uspořádána velice zajímavá přednáška 
k jeho obrazům a především k obrazu Všech svatých, který je zavěšen 
v presbytáriu. Dílo Johannese Bochenka přiblížil historik PhDr. Jiří Jung, Ph.D. 
I když Bochenek působil v Berlíně, na rodné Hlučínsko nezapomínal, mnoho kostelů a kaplí zdobí jeho obrazy. Byl 
také v pravidelném kontaktu nejen s rodinou, ale měl mnoho přátel i mezi duchovními, s nimiž debatoval o 
náboženství, umění i o místních poměrech. Mezi ně patřil i sudický farář P. Arnošt Jureczka, a i přes velký věkový 
rozdíl právě s ním udržoval blízký vztah a často na sudické faře pobýval. Již při stavbě nového kostela měl P. Jurečka 
jasno, s kým bude na výzdobě kostela spolupracovat. Byl to právě Johannes Bochenek, jehož galerie 20 obrazů 
zdobí sudický kostel sv. Jana Křtitele.  Je to 14 obrazů Křížové cesty (1907), obrazy na bočních oltářích P. Marie 
Růžencová se sv. Dominikem, Sv. František Serafínský, Smrt sv. Josefa, Nejsvětější srdce Ježíšovo, obraz Všech 
svatých, původně určený pro kostel v Benkovicích a Ecce Homo – Utrpení Ježíše Krista.  
A jak uvádějí autoři hlučínské výstavy, obraz Ecce Homo není jen vyjádřením pašijového příběhu, ale i smutným 
svědectvím posledních dnů 2. světové války a tragickým skonem P. Arnošta Jureczky. Obraz je dvakrát prostřelen 
v místě Kristova pravého ramene a jako by se tento útok na Bochenkův obraz symbolicky odrazil na osudu P. 
Jureczky. 
Při své poslední cestě do rodného kraje (1909) pak Bochenek namaloval 
i portrét P. Jureczky a ten v roce 1911 sepsal a vydal v Opolí životopis 
Johannese Bochenka, který je dodnes nejcennějším zdrojem informací o 
životě a díle významného malíře. 
Výstava Bochenkových obrazů potrvá v Muzeu Hlučínska až do února 
2022, je skvěle udělána a vřele doporučujeme její zhlédnutí. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Sudický zpravodaj                     Str. 12 
 

Z obecní kroniky 
 

Paul Wilpert, červenec 1995 

Baroni von Eichendorf a jejich vztahy k Sudicím (pokračování) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Z deníku básníka Josepha barona von Eichendorff (nar. 10.03.1788 v Lubowicich, zemřel 26.11.1857 
v Nyse) je známo, že navštívil opakovaně se svou rodinou městečko Sudice a že měli srdečný ba přátelský 
vztah k mnoha známým v Sudicích. 

Sudičané samotni Eichendorffa uctívali a mnoho generací se učilo ve škole jeho básně, písně a 
seznamovalo se s jeho dílem. 

Starší Sudičané si budou ze svých školních let ve 20 tých a 30 tých letech zřejmě pamatovat, že jejich 
učitelé věnovali Eichendorffovým básním zvláštní pozornost. Určitě nezapoměli na hodiny zpěvu, kdy 
zaznívaly Eichendorffovy básně „O Täler weit, o Höhen …“, „In einem kühlen Grunde“, zhudebnělé 
Mendelsohnem nebo Schumanem, nebo když jsme se učili zpaměti o Vánocích Eichendorffovu báseň 
„markt und Straβen stehn verlassen, still erleuchtet jedes Haus …“ nebo také jeho lyrickou báseň „Es war 
als hätt der Himmel die Erde still geküβt …“ 

Není proto náhoda, že je v „Pamětní knize Sudic“ napsané roku 1928 řídícím učitelem Maxem 
Schichorem jakožto kronikářem, zaznamenán Eichendorffův pobyt v Sudicích roku 1807 jako zvláštní 
událost. Sám Eichendorff o tom ve svých denících pojednává.28 

Pod 4. květnem 1807 píše o své cestě za studiem do Heidelbergu a svém pobytu v Sudicích: 
„ …V údolí za Brzesnitz jsme se rozloučili s tatínkem, jehož dojetí mě téměř tísnilo. U Madgeboze 

(Matka Boží) se rozloučili Schöpp, Bienek a Bräuer. Já jsem seděl na kozlíku prvního vozu. Zpětné 
pohledy plné vzpomínek na Lubowitz a Ratibor… Poté co jsme kvůli příliš špatné cestě museli vysednout a 
kůň urazil Franzimu ¼ prstu, zajeli jsme do Sudic ke Schwäntznerovi, kde se před odjezdem jedlo a pilo 
víno a punč, a také po obědě se objevili H. a M. Koschatzky s jejich šestilistým jetelovým listem. 

 
 

28 Eichendorff, Joseph baron von Neue Gesamtausgabe 
   der Werke und Schriften in 4 Bänden 
   7.A.Gottasche Buchhandlung Wachf./Stuttgart (1958) Bd.3 S.179 
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Těch pár okamžiků bylo opravdu veselých. Poté nás celá společnost mlčíc ještě vyprovodila, kde jsme se 
konečně rozloučili s Mama, H. Kaplanem a všemi milými domácími a s těmi pěknými slunečnými časy, 
které mi budou navždy zářit jako tichý Hesperus na kterém odpočívám od úsilí a zbytečných tužeb. Waleck 
nás vedl doprovázen jen H.Adamtzem do Opavy, kde se brzy dostavil u sedmi Kurfiřtů Karl Schimonsky. 
Šli jsme hned k Onclovi, kde pak teprve přišli také Tante, Clementine, Baron Biberach. Lieut. Schütter a 
později roztomile koketní Comt.Philippine. Teprve po večeři domů“. 

5. května 1807 v Opavě: 
„Brzy u komicky důstojného tkadlece, a poté na dvorním policejním úřadě jsme vyzvedli pas. Šťáry na 

tržnici. Dojímavý dopis od tatínka, vlastně mamince do Sudic …“ 
Pod 23. květnem 1810 čteme v Eichendorffově deníku: 
„Brzy přišel dobrý farář Glatzel ze Sudic. Odpoledne (tatínek v Summin) s ním, H. Kaplan, Wilh.Bienek, 

Schnips et Mopseline zum Kanal …“29 
Jmenovitě zmiňuje Eichendorff ve svých denících tři Sudické občany a rodiny, ke kterým měl nějaký 

vztah. 
Farář Joseph Glatzel, původem z Hlubčic, byl knězem v Sudicích od 6. června 1782 do 13. listopadu 

1821. Zároveň byl dvorním kaplanem pánů v Sudicích, jako většina jeho předchůdců. Tehdy to byli baroni 
z Hennebergu. Farář Glatzel zemřel náhle; leží pochován na hřbitově v Sudicích vedle pohřební kaple. 

H. a M. Koschatzky byli s rodinou básníka velice blízce zpřáteleni a účastnili se společenského života 
v Lubowitzích, z druhé strany byla obzvláště básníkova matka, Caroline rozená Koch opakovaným hostem 
v Sudicích u rodiny Koschatzky. 

Anton Schwentzner30 byl v té době městským fojtem v Sudicích; jemu patřila Erbrichterei a „Harenda“. O 
zvláštních privilegiích fojta Schwentznera existují dva privileje baronů z Hennebergu v Sudicích z roku 
1785 a 1792, které se nacházely v muzeu v Ratiboři. Obsah je otištěn v Pamětní knize Sudic.31 

Joseph von Eichendorff se opakovaně zastavil při svých cestách za svým strýcem do Opavy, při 
cestách do Kravař a Šilheřovic „u Schwentznera“ a byl obsluhován v „Harendě“ jako dobrý známý. 

Poté co byl 4. září 1994 v Ratiboři znovu postaven Eichendorffův pomník, ožil znovu i všeobecný zájem 
o básníka Josefa barona von Eichendorff, jeho dílo a jeho život v okolí Ratiboře. 

Český starosta Sudic požádal o materiály o vztazích Eichendorffů k Sudicím. Také „staří“ a „noví“ 
Sudičané projevili zájem. Toto byl podnět pro provedená zkoumání a zde předložené výsledky. 

Bylo prokázáno, že rodina Eichendorffů měla již zhruba 150 let před návštěvou básníka v Sudicích 
dobré vztahy k tehdejšímu městu Sudice. Práce Augustina Weltzela „Geschichte des edlen und 
freiherrlichen Geschlechts von Eichendorff“32 je výborným pramenem pro zkoumání těchto vztahů. 
Augustin Weltzel, který je považován za mistra dějin Horního Slezska, sestavuje podle rukopisů a 
dokumentů podrobný a detailní obrázek historie rodu Eichendorffů, přičemž vztahy k Sudicím jsou zde jen 
jedním kamínkem mozajky v této historii. Pro většinu Sudičanů je toto však velice zajímavé. 

První vztahy baronů von Eichendorff k Sudicím začínají již s prvním Eichendorffem, který přišel do 
Slezska a usadil se v Opavě/Kravařích. 

První hornoslezský Eichendorff, Jakob von Eichendorff, přišel do Opavy jako walensteinský důstojník 
kavalerie a oženil se zde roku 1626 s dědičkou Michaela Sendivoje barona von Skorkau, Veronikou Marií. 
Byla to dcera polského šlechtice a přinesla do manželství statky Kravaře a Kouty, které byly v době 
konfiskace stoupenců markraběte Johanna Georga z krnova a pražského zimního krále vyvlastněny a 19. 
března 1630 předány Sendivojovi. Kravaře se staly sídlem hornoslezských Eichendorffů. 

Jakob von Eichendorff jako císařský jezdecký mistr, knížecí lichtensteinský rada, zemský hejtman a 
vrchní zemský komoří knížectví krnovského – ke kterému patřilo město Sudice – měl úzké vztahy 
k váženým statkářům a pánům. K tomu patřili také pánové ze Sudic. Vztahy jsou dodones dokumentárně 
doloženy. 

Jeho žena Veronica maria von Eichendorff nechala potvrdit a zpečetit závěť z 25. května 1641 pěti 
šlechtici. K nim patřil také Georg Adam Falkenhayn von Gloschke v Sudicích a Bělé. 

 
29 Tamtéž: S.255 
30 Eichendorff píše v deníku jméno podle sluchu s ä 
31 Schichor, max, Gemeinde-Gedenkbuch von zauditz 1928 vytištěno a vydáno 1995 
32 Weltzel Augustin: Geschichte des edlen und freiherrlichen geschlechts von Eichendorff; 1876 vydáno 
    A rozšířeno franzem Heidutzem, Jan thorbecke verlag Sigmaringen 1992 
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Poznámka: Rod Falkenhaynů byl od roku 1580 pány v Sudicích. Ernst von Falkenhayn, který koupil 
roku 1580 Sudice, byl zemským hejtmanem knížectví krnovského. Georg Adam von Falkenhayn, který 
zpečetil dokument jako Sudický pán, byl zároveň císařským prokurátorem markrabství moravského. 

Závěť Jakoba von Eichendorffa z 21. ledna 1667 obsahuje mimo jiných také pečeť Johana Benedikta 
Panského vo Schebitz v Sudicích a Vratislavi. 

Poznámka: Vdova Georga Adama von Falkenhayn, Eva Filiciana, si vzala v druhém manželství 
Johana Benedikta Panského von Schebitz. Tak se stal Panský pánem v Sudicích a Bělé a pokračoval ve 
vztazích k Jakobovi von Eichendorff. 

 Oba originály testamentu se nacházejí v Dolnorakouském zemském muzeu ve Vídni; Sing. Karton 
5/71. Faksimile: Eichendorff-gesellschaft v ratingen-Hösel. 

Testamenty jsou sepsány ve staromoravském jazyce; existuje překlad.33 
Po smrti jakoba von Eichendorffa, který zemřel 1667 bez vlastních dědiců, převzal majetky Kravaře, 

Kouty a Sedlice synovec Hartwig Erdmann baron von Eichendorff, (narozen v Zerbrově u Kustrina, zemřel 
1.3.1683 v Kravařích), císařský a knížecí rada, vrchní zemský soudce a zemský hejtman. 10.3.1679 byl ve 
Vídni jmenován baronem. Stal se praotcem hornoslezských Eichendorffů. 

Je jehi zásluhou, že za jeho vedení bylo na jeho panstvích zavedeno úplné trojpolní hospodaření, 
které vedlo v této době k velmi vysokým výnosům obilí a zintenzivnění chovu dobytka. Tato práce byla 
příkladem také pro jiná panství v krnovském knížectví. Hartwig Erdmann von Eichendorff patřil ve své 
rodině k nápadně nadprůměrně kvalifikovaným zemědělcům. 

Eichendorffovi patřili také k těm statkářům, kteří pořád měli konflikty se sedláky. Díky hlubokému 
zakořenění feudalistických právních norem vyžadovali po sedlácích robotu, kterou sedláci nemohli dělat. 
Kravaře se staly centrem selských nepokojů, které v moravsko-slezské oblasti působily jako pochodeň, 
1669 začaly a trvaly téměř 30 let.34 

Díky nasazení vojenské síly byly nepokoje potlačeny. Také na panství Tworkov došlo k selským 
nepokojům. Ale nejen „Kravařská“ linie Eichendorffů měla vztahy k Sudicím, ale také „Vrbkovská“ linie. 
Tato Eichendorffská linie byla založena Georgem Wilhelmem vob Eichendorff. To byl synovec jakoba von 
Eichendorffa, byl ale na základě svého nevázaného způsobu života vyděděn. Dostává statek Vrbka, aby jej 
drželi dál od Kravař. Jeho syn Georg Friedrich von Eichendorff na Vrbce se oženil dne 9.1.1692 s Evou 
Salomenou Henn von henneberg. Pocházela z rodu hennebergů, kteří byli pány v Sudicích. |Její dcera 
Marie Theresia Josepha, se provdala dne 26.7.1723 v Sudicích za Ignaze Wilhelma Sedlnitzkého von 
Choltitz. Zemřela roku 1754. 

 
 
33 Tamtéž: S.71-77 
34 Tamtéž: S. 25  
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Radostné prožití vánočních svátků a v roce 2022  

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti             
                                              všem spoluobčanům  
               přeje Obecní úřad Sudice 
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Evidenční číslo: MK ČR E 17490 – vytiskl Obecní úřad Sudice 

Chcete se podělit o Vaše zážitky, máte něco na srdci, chcete 
někomu poděkovat … ? Vaše příspěvky můžete poslat   
e-mailem na adresu: referent@obecsudice.cz,  
zaslat poštou na adresu: 
Obecní úřad Sudice, nám. P. Arnošta Jureczky 13, 747 25  
Sudice, donést osobně nebo vhodit do připravené urny 
v prodejně TEMPO v Sudicích. Značka: ZPRAVODAJ 

 

Ceník inzerce v Sudickém zpravodaji. 
Příspěvky do zpravodaje přijímáme na OÚ 
v Sudicích. 
Propagace činnosti míst. složek, zájm.org.:ZDARMA 
Komerční sdělení ve formátu A4       1.000,00 Kč   
Komerční sdělení ve formátu A5          750,00 Kč 
Komerční sdělení ve formátu A6          500,00 Kč  
Komerční sdělení ve formátu A7          250,00 Kč 
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